
                                 
 
 

Kära DISO! 

 

Idag först april närmar sig påsken och vi kommer alla att vara upptagna med olika aktiviteter 

under den helgen. Jag skickar därför nu mitt DISO brev nummer 5 med tidig påskhälsning. 

 

Under våren är det många Inner Wheel aktiviteter som tilldrar sig. På hemsidan kan ni se när 

alla evenemangen sker. Här nedan har jag gjort en sammanfattning av vad man hittar där. Det 

är många spännande tillfällen till möten med innerwheelare både i Sverige och utomlands.  

➢ Närmast (5 – 7 april) är Women for Europe på ön Syros i Grekland.  

➢ Den 22 – 27 april är det Rally i Istanbul. Roligt att få veta om någon från Sverige 

deltar på Syros eller i Istanbul. 

➢ Därefter 27 – 28 april kommer rådsmötet i Skellefteå vilket enbart är för SIWR. Vice 

rådspresident och vice distriktspresidenter är inbjudna som adjungerade.  

➢ Den 11 maj firar Filipstad IWC 70-års jubileum som första svenska Inner Wheel 

klubb. Det finns fortfarande tid att anmäla sig. Jag och min man har anmält oss och ser 

fram emot att delta i firandet. 

➢ Bridging the Baltic Sea 24 – 26 maj ansvarar Vilnius, Litauen för denna gång. De har 

satt ihop ett trevligt och intressant program. Dit åker jag och min man och jag vet att 

det är många från Sverige som kommer med.  

 

Under hösten sker också flera trevliga och intressanta saker. 

➢ Informationsmötet på Rosersberg 10 – 11 augusti dit distriktets medlemmar som 

innehar uppdrag inbjuds är en av årets viktigaste händelser för Inner Wheel i Sverige. 

➢ European Meeting (inklusive 0,5 dag för Nordic Meeting) är förlagt till Münster i 

Tyskland mellan den 9 till 12 september. Där deltar från Sverige rådspresidenten och 

nationalrepresentanten. 

➢ Mellan 13 – 15 september kan vi delta i European Rally i Rotterdam. (program och 

anmälan se hemsidan) 

 

Förutom alla dessa nämnda evenemang vet jag att klubbar och distrikt har sina egna 

spännande tilldragelser och firanden.  

Till sist vill jag önska er alla en riktigt skön och energigivande Glad Påsk och ser fram att 

möta några av er vid de olika tilldragelserna. 

Ingelög Wyndhamn, Nationalrepresentant 

 

 



   


